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Iestādīti kociņi Līvānu Putnu pašvaldības
pulcējās Smiltenē
un Latvijas nākotnei
un Launkalnē
14. septembrī Smiltenes novada Launkalnes pagastā un
Smiltenes pilsētā norisinājās 17. Latvijas Putnu pašvaldību –
novadu, pilsētu un pagastu salidojums. Šis ir tradicionāls pasākums, kurā katru gadu tiekas pašvaldību pārstāvji, kuru ģerboņos ir atveidoti putni, lai iepazītu kādu no “putnu” pašvaldībām
un dalītos pieredzē.
Launkalnes pagastā, kura ģerboņa putns ir dzenis, viesiem
tika izrādīta zemnieku saimniecība “Lejas Kleperi”, Launkalnes
pagasta pārvalde, Launkalnes sākumskola, kokapstrādes uzņēmums AS “Stora Enso Latvija” un atpūtas un sporta komplekss
“Silmači”. Savukārt Smiltenes pilsētā, kuras ģerboni rotā trīs
vanagi, viesi apskatīja Tepera promenādi, Veco parku, Tepera
stadionu, Kalnamuižas kompleksu, Smiltenes tehnikumu, kā arī
Smiltenes pilsētas Kultūras centru.
Šogad putnu pašvaldību salidojumā kopumā piedalījās 14
putnu pašvaldību delegācijas. Līvānu novada pašvaldību
pārstāvēja Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Ginta Kraukle, Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska,
galvenās grāmatvedes vietniece Gita Svirska, Plānošanas un
attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne, Informātikas
daļas vadītājs Juris Sniķers, darba aizsardzības speciālists
An dris Kun dziņš un sa biedrisko at tiecību speciālists Jānis
Vaivods.
Par nākošo putnu pašvaldību salidojuma norises vietu tika izvēlēts Balgales pagasts Talsu novadā, kura ģerboņa putns ir baltā
cielava.

15. septembrī Līvānu pilsēta kļuva par 30 jauniem kociņiem zaļāka. Pie Līvānu novada
Centrālās bibliotēkas, gar Rīgas ielu,
Rūpniecības ielā un Līvānu parkā tika iestādītas
7 liepas, 5 kļavas, 8 dekoratīvās kļavas un 10
ozoli.
Līvānu novada domes Vides uzraudzības un
kārtības komisijas un Līvānu novada Jauniešu
domes pārstāvji, kopā ar Līvānu 1. vidusskolas
skolēniem, bibliotēkas pārstāvjiem un citiem
akcijas dalībniekiem ne vien iestādīja jaunos
kociņus, bet pie tiem piestiprināja arī savus
novēlējumus gan Līvāniem, gan Latvijai. Piemēram, Līvānu novada domes priekšsēdētāja viet-

niece un Vides komisijas locekle Ginta Kraukle
savā novēlējumā raksta: “Līvāniem novēlu kļūt
par Latgales skaistāko pilsētu, kurā dzīvot un
strādāt ikvienam ir gods un prieks! Augot lielākam kociņam, lai aug lielāka arī mūsu apņēmība darīt arvien vairāk labas un paliekošas
lietas mūsu pilsētā.”
Kociņu stādīšanas akcija tika rīkota
Vispasaules Lielās Talkas un Meža dienu 2018
projekta ietvaros “Pašvaldību labie darbi parkos
Latvijas simtgadei” ietvaros.
Pasākumu atbalstīja: Līvānu novada dome,
VAS “Latvijas valsts meži”, SIA „Daugulis &
Partneri“.
Lai Latvija un Līvāni zeļ un plaukst!
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Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis viesiem izrāda Tepera promenādi

“Līvām” jauni skatuves tērpi
- Ilona Balaško, Senioru vokālā
ansambļa “Līvas” vadītāja, biedrības
“Līvānu novada pensionāri” biedre
Kad nodibinājums “Viduslatgales
pārnovadu fonds”, kurā aktīvi iesaistās
arī Līvānu novada dome, izsludināja
Mazo grantu projektu konkursu
“Iedzīvotāji veido savu vidi – 2018”, projekta pieteikumu “Skatuves tērpu iegāde senioru vokālajam ansamblim
“Līvas”” iesniedza biedrības “Līvānu
novada pensionāri” Valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Šķimele. Projekts tika
apstiprināts, un kolektīvs varēja uzsākt
tā realizāciju.
Jau pavasarī “Līvas” sāka aktīvu
koncertprogrammas gatavošanu Latvijas simtgadei. Visus piecus pastāvēšanas gadus kolektīvs ir uzstājies ar
pašdarinātiem tērpiem, kā arī izmantojis Līvānu KC bijušā sieviešu kora
“Sendienas” tērpu un aksesuāru mantojumu. Šie tērpi atšķiras gan auduma,
gan stila ziņā, tāpēc, sagaidot valsts
svētkus, vēlējāmies uzlabot kolektīva
vizuālo tēlu, uzšujot jaunus garos svār-

kus, pieskaņotus personīgajām blūzēm,
un iegādājoties piemērotus aksesuārus:
cepurītes, nošu somas, šalles u.c.
Vairāk kā piecu gadu garumā kolektīvs priecē cilvēkus ar dziesmām, ar
tajās izdziedāto dzīvesprieku. Koncertdarbības laikā izdziedāts ap simts
dziesmām, sagatavotas vairākas tematiskas koncertprogrammas, labdarības
koncerti aprūpes centros un citur.
2018. gada pavasaris sākās ar koncertu
Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrā “Rožlejas”, tam sekoja biedrības
“Līvānu novada pensionāri” sporta
svētki pie Daugavas Skaidrītes Šķimeles vadībā, Ritas Semeiko organizētais
pasākums “Zied ievas Jersikā”,
Pagastu svētki Rožupes estrādē,
Senioru Dziesmu un deju svētku dižkoncerts “Lobs ar lobu sasatyka”
Riebiņos. Savukārt 18. augustā pārstāvējām Latgali un savu Līvānu novadu
Senioru
sadziedāšanās
svētkos
“Latvijas seniori – Valsts simtgadei” K.
Ulmaņa dzimtajās mājās “Pikšās”
Dobeles novadā. Sirsnīgi pateicamies
Līvānu novada domes priekšsēdētājam

Jāņa Magdaļenoka foto
Andrim Vaivodam, kurš atsaucās uz
Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja Andra Siliņa un svētku orgkomitejas lūgumu nodrošināt “Līvas” ar
transportu.
Pasākuma sākumā krāšņi izskanēja
Himna “Dievs, svētī Latviju!”. K.

Ulmaņa dzimtajās mājās ieradās 43
ansambļi no visiem Latvijas reģioniem:
Latgales, Vidzemes,
Kurzemes un
Zemgales. Katrs kolektīvs uzstājās ar
savu programmu.
(Turpinājums 4. lpp.)

LÎVÂNU NOVADA VÇSTIS www.livani.lv
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
UN IZPILDDIREKTORA
INFORMĀCIJA
26. jūlijā notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
26. jūlijā notika Līvānu novada Civilās aizsardzības
komisijas sēde.
30. jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods Daugavpilī tikās ar AS “Sadales tīkls” vadību, lai
pārrunātu jautājumu par Grīvas un Ubaglīča rajonu elektroapgādes līniju iespējamo atjaunošanu.
1. augustā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis
Skreivers un Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne piedalījās Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Latgales
reģionālās padomes sēdē, kas notika Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā. Domes pārstāvji sēdes dalībniekus
iepazīstināja ar Līvānu novada pašvaldības pieredzi
sadarbībā ar uzņēmējiem un veiktajiem pasākumiem
uzņēmējdarbības veicināšanā Līvānu novadā.
14. augusta vakarā un 15. augustā Līvānu novada
domes vadība piedalījās Vissvētākās Jaunavas Marijas
Debesīs uzņemšanas svētku pasākumos Aglonā.
6. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs A.
Vaivods tikās ar Līvānu 1. vidusskolas padomes pārstāvjiem.
7. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs A.
Vaivods, Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības
daļas, Līvānu novada Sociālā dienesta speciālisti tikās
ar biedrības “Baltā māja” pārstāvjiem, lai pārrunātu
sadarbību projektu ieviešanā.
17. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs A.
Vaivods Rožupes estrādē atklāja 22. Kāzu muzikantu
festivālu.
18. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs A.
Vaivods piedalījās Preiļu pilsētas svētkos.
20. augustā Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši“
notika Valsts izglītības satura centra sadarbībā ar
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Izglītības iniciatīvu centru programmas “Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona
vajadzībām” praktiskā nodarbība “Vērošanas un
vērtēšanas metodoloģija. Atgriezeniskās saites došanas
un pieņemšanas treniņš”, kuras ietvaros notika 1.grupas,
7.grupas un 12. grupas vides vērojumi, sarunas ar skolotājām par sadarbību ar vecākiem. Ar viesiem tikās
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.
21. augustā notika Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas sēde.
22. augustā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde.
Tika lemts par Līvānu novada pašvaldības integrētās
attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas
apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai,
tika apstiprināti Līvānu 1. vidusskolas un Rudzātu vidusskolas direktori, tika nolemts rīkot nomas tiesību izsoli
pašvaldības īpašumam un nodot atsavināšanā dzīvokli.
22. augustā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes Preiļu iecirkņa priekšnieku Aigaru Salenieku,
lai pārrunātu sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jautājumus Zinību dienā, 3. septembrī.
No 23. augusta līdz 20. septembrim atvaļinājumā
devies Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods.
23. augustā notika Līvānu novada domes komiteju
sēdes.
24. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar Mūsdienu mākslas galerijas
vadītāju Raimondu Vinduli un kultūras pasākumu kuratoru Armandu Grunduli, lai pārrunātu turpmākās sadarbības jautājumus.
24. augustā Līvānu novada domes vadība tikās ar
Līvānu 1. vidusskolas direktoru Gati Pastaru un direktora vietniekiem, lai pārrunātu skolas turpmākās attīstības
jautājumus.
27. augustā Līvānu novada pagastu pārvalžu vadītāji
tikās ar Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2019. – 2025.gadam izstrādātājiem, lai pārrunātu 1. redakcijas publiskās apspriešanas norisi.
28. augustā Līvānus apmeklēja grāmatas „LATVIJAI
100” autors Pēteris Apinis, Jānis Trupovnieks un grāmatas projekta vadītāja Aiva Stiprā, lai iepazīstinātu ar grāmatu, kā arī pateiktos fotogrāfiju no Līvānu novada iesūtītājiem Jānim Magdaļenokam, Kārlim Bogdānam, Ritai
Grugulei un Intai Meļihovai. Viens grāmatas eksemplārs
tika uzdāvināts Līvānu novada Centrālajai bibliotēkai,
kur tas ir pieejams interesentiem.
28. augustā notika Līvānu novada domes Kultūras
komisijas sēde.
29. augustā Līvānu novada domes vadība tikās ar
Līvānu 1. vidusskolas kolektīvu un vidusskolas vadību.
29. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece G. Kraukle piedalījās tēlnieka Ivara Drulles izstādes
“Brīvība” atklāšanā, kas bija arī Mūsdienu mākslas galerijas festivāla 2018 atklāšanas pasākums.
30. augustā notika Līvānu novada pedagogu gadskārtējā sanāksme, kurā piedalījās arī Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece G. Kraukle.
30. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece G. Kraukle piedalījās Mūsdienu mākslas galerijas
festivāla ietvaros rīkotajā paneļdiskusijā “Latgale 101”.
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Līvānu novada domes lēmumi
LĪVĀNU 1. VIDUSSKOLAI UN
RUDZĀTU VIDUSSKOLAI
JAUNI DIREKTORI
22. augustā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde, kurā tika apstiprināti Līvānu 1. vidusskolas un Rudzātu vidusskolas jaunie direktori.
Turpmāk Līvānu 1. vidusskolu vadīs Gatis
Pastars, bet Rudzātu vidusskolu – Valentīna
Vaivode.
Abas kandidatūras ieteica amatu pretendentu
atlases komisija, kā arī par abiem kandidātiem ir
saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums.

IZMAIŅAS KOMISIJAS SASTĀVĀ
30. augusta domes sēdē tika nolemts ar 2018.
gada 1. septembri Sporta komisijas sastāvā iekļaut
Ramisu Aļijevu.

ATBALSTA DALĪBU PROJEKTĀ
„PROTI UN DARI”
Domes deputāti atbalstīja Līvānu novada domes
Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto ierosinājumu piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Savienības 2014. –
2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 8.3.3. specifiskā
atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET
jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā,
NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas
ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā” projektā “PROTI un DARI” kā
sadarbības partnerim.
Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15
līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā,
neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības
valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Projekta
ietvaros paredzēts attīstīt mērķa grupas jauniešu
prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā,
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts

izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos
Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai
Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Par iespējām iesaistīties projektā aicinām interesēties pie Baibas Vucenlazdānes, Līvānu novada domes
Plānošanas un attīstības daļas vadītājas pa tālr.
65307801 vai e-pastu: baiba.vucenlazdane@livani.lv

PAŠVALDĪBA SEGS INTERNĀTĀ
DZĪVOJOŠO NOVADA SKOLU
AUDZĒKŅU ĒDINĀŠANAS
IZDEVUMUS
Izskatot Rožupes pamatskolas, Jersikas pamatskolas, Jaunsilavas pamatskolas un Rudzātu vidusskolas vēstules, Līvānu novada domes deputāti nolēma no 2018.gada 3.septembra 2018./2019. mācību
gada pirmajā pusgadā segt Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu Rožupes pamatskolas, Jersikas
pamatskolas, Jaunsilavas pamatskolas un Rudzātu
vidusskolas internātos dzīvojošo audzēkņu ēdināšanas (brokastis, launags, vakariņas) izdevumus.

ATBALSTA PROJEKTA “VIEDO
PILSĒTVIDES TEHNOLOĢIJU
UZSTĀDĪŠANA LĪVĀNU PILSĒTĀ”
IESNIEGŠANU
5. septembrī notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde, kurā tika nolemts atbalstīt projekta “Viedo
pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā”
iesniegšana Vides investīciju fondā Emisijas kvotu
izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”.
Projekta atbalstīšanas gadījumā paredzēts pilsētā nomainīt 243 ielu apgaismojuma gaismekļus, to
vietā uzstādot LED apgaismojumu. Tas aptuveni
trīs reizes samazinātu elektroenerģijas patēriņu.

Piesakiet
kandidātus
apbalvojumam
Līvānu
novada
Atzinības
raksts

Paziņojums par Līvānu novada
pašvaldības integrētās
attīstības programmas
2019.–2025. gadam 1. redakcijas
apstiprināšanu
un nodošanu publiskajai
apspriešanai

Līvānu novada pašvaldība
aicina līdz 12. oktobrim pieteikt
apbalvojumam “Līvānu novada
Atzinības raksts” cilvēkus, ar
kuriem varam lepoties, kuri
devuši ieguldījumu novada attīstībā vai palīdzējuši līdzcilvēkiem.
Brīvas formas pieteikumā jāiekļauj pieteiktā kandidāta sasniegumu (labo darbu) apraksts, jānorāda kandidāta un pieteicēja kontaktinformācija (adrese, tālrunis).
Apbalvojums var tikt piešķirts
nominācijās “Sabiedriskais darbs”,
“Izglītība”, “Kultūra”, “Sports”,
“Medicīna”, ”Mecenātisms”, “Pašaizliedzīga rīcība līdzcilvēku
labā”, “Uzņēmējdarbība” (apakšnominācijas “Gada uzņēmējs”,
“Lauku uzņēmējs”, “Jaunais
uzņēmējs”).
Kandidātus
var
pieteikt
Līvānu novada iedzīvotāji (ne
mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kas parakstījuši pieteikumu
un norādījuši paraksta atšifrējumu), novada iestādes un uzņēmumi, biedrības, kā arī novada
domes deputāti, komitejas un
komisijas.
Pieteikums jāiesniedz Līvānu
novada domes kancelejā, Rīgas
ielā 77, Līvānos, 210.kabinetā.
Apbalvojumu personai piešķir
ar Līvānu novada domes sēdes
lēmumu un pasniedz LR Proklamēšanas dienai veltītā pasākuma laikā 18. novembrī Līvānu
novada Kultūras centrā.

Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2018.gada 22.augusta sēdes
lēmumu Nr.13-2 laika posmā no šī gada 31.augusta līdz šī gada
27.septembrim (ieskaitot) norisinās Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.
Ar Attīstības programmas 2019.–2025.gadam 1.redakcijas drukātiem materiāliem laika posmā no šī gada 31.augusta līdz šī gada
27.septembrim (ieskaitot) iestāžu darba laikos ir iespējams iepazīties: Līvānu novada domē, katrā pagasta pārvaldē (Rudzātu pagasta,
Jersikas pagasta, Sutru pagasta, Turku pagasta, Rožupes pagasta),
Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā, kā arī elektroniski Līvānu
novada domes mājas lapā www.livani.lv (sadaļā Sabiedrības līdzdalība).
Rakstiski
komentāri
par
Attīstības
programmas
2019.–2025.gadam 1.redakciju iesniedzami no šī gada 31.augusta līdz
šī gada 27.septembrim (ieskaitot):
l Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, 205.kabinetā;
l Sūtot pa pastu uz adresi: Līvānu novada dome, Rīgas ielā 77,
Līvānu novads, Līvāni, LV-5316;
l Sūtot priekšlikumus elektroniski uz e-pasta adresi:
attistibas.programma@livani.lv;
l Aizpildot priekšlikumu anketu Līvānu novada domē, katrā
pagasta pārvaldē vai Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā;
l Aizpildot elektronisku priekšlikumu anketu https://www.visidati.lv/aptauja/1379548221/.
Attīstības programmas 2019.–2025.gadam 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksmes norisināsies:
25.septembrī – 09.00 Rožupes pagastā (Rožupes kultūras namā),
12.30 Sutru pagastā (Sutru kultūras namā), 17.30 Līvānu pilsētā
(Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Domes ielā 3);
27.septembrī – 09.00 Jersikas pagastā (Jersikas tautas namā),
13.00 Turku pagastā (Zundānu tautas namā), 16.30 Rudzātu pagastā
(Rudzātu saieta namā).
Kontaktpersona: Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības
daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne, tālr.65307801, e-pasts:
baiba.vucenlazdane@livani.lv.
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Aktuālākais 2018./2019. mācību gadu sākot
- Ilga Peiseniece,
Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja
3.septembrī Līvānu novada izglītības
iestādēs izskanēja Zinību dienas pasākumi. 2018./2019. mācību gadu novadā
uzsākuši kopumā 1746 izglītojamie, tai
skaitā 305 audzēkņi apmeklē Līvānu
novada pirmsskolas izglītības iestādi
„Rūķīši”, bet pirmsskolas grupas 7 novada skolās 155 bērni.
1.klasēs mācības uzsāka 90 bērni, bet
10. klasēs 79 skolēni, salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, šogad izglītojamo
skaits kopumā ir samazinājies par 44
bērniem: par 9 bērniem vairāk ir pirmsskolas izglītības programmās, taču
1.klasēs šogad mācības uzsāka par 16
skolēniem mazāk un arī 10. klasēs ir par
19 skolēniem mazāk. Šajā mācību gadā
izglītības process vairs nenotiek Sutru
sākumskolā, jo tā tika slēgta 2018.gada
1.jūnijā sakarā ar mazo skolēnu skaitu.
2017./2018. mācību gadā Līvānu
novadā vispārējās izglītības iestādes
pabeidza 198 absoventi, no tiem pamatizglītību ieguva 98, bet vispārējo vidējo
izglītību – 100 jaunieši. Profesionālās
ievirzes izglītības iestādes pabeidza 35
audzēkņi – J. Graubiņa Līvānu Mūzikas
un mākslas skolā mūzikas nodaļu pabeidza 11, bet mākslas nodaļu 7 audzēkņi,
Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolā
bija 17 absolventi.
3. septembris bija svētku diena arī
kopumā 294 novada pedagogiem.
Novada pedagogu saimei šogad ir pievienojušies 10 jauni kolēģi: Aija Apšiniece –
matemātikas skolotāja, Laura Rakova –
informātikas skolotāja, Inese ĀbolaReliņa – angļu valodas skolotāja, Gita
Brūvere – sākumskolas skolotāja,
Silvija Skrupska – matemātikas skolotāja, Lelde Jegermane – izglītības psihologs, Aiga Budriķe – logopēds, Rasma
Svikle – pedagogs karjeras konsultants,
Ilze Savicka
– mūzikas skolotāja,
Karīna Krivenkina – sākumskolas skolotāja.
Līvānu 1. vidusskolas direktoram
Gatim Pastaram un Rudzātu vidusskolas direktorei Valentīnai Vaivodei šie
bija pirmie Zinību dienas pasākumi jaunajos amatos.
Uzsākot jauno mācību gadu, 30.
augustā notika novada izglītības darbinieku sanāksme, kurā pedagogu saimi
uzrunāja Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, ar
aktualitātēm 2018./2019.mācību gadā
un jaunumiem izglītībā iepazīstināja
Līga Buceniece – Izglītības un zinātnes
ministrijas Izglītības departamenta
direktora vietniece izglītības statistikas
un finanšu plānošanas jomā, Izglītības
departamenta direktora p.i.
Jau piekto gadu Līvānu novada pedagogi par radošu pieeju mācību procesam

Jāņa Magdaļenoka foto
n

Zinību diena Līvānu 1. vidusskolā

un izciliem sasniegumiem izglītības
darbā saņēma SIA „Light Guide Optics
International” valdes priekšsēdētāja
Daumanta Pfafroda iedibināto naudas
balvu, kura šogad sadarbībā ar nodibinājumu “Viduslatgales pārnovadu
fonds” ir kļuvusi par radošā darba stipendiju. 2018.gadā Radošā darba stipendijas saņēma 13 novada pedagogi:
Līvānu 1.vidusskolā – Elita Vaivode,
Ārija Baltmane, Sandra Ziemele, Juris
Jansons, Andris Pakers; Līvānu 2.vidusskolā – Taisija Grabļevska; Rudzātu
vidusskolā – Jolanta Ļubka-Tarasova;
Jaunsilavas pamatskolā – Līga Slica,
Anastasija Kaktiniece, Vita Školina,
Gunta Švirksta; Jersikas pamatskolā –
Modrīte Pinupe; Rožupes pamatskolā –
Marija Ancāne.
Izglītības sistēmā gandrīz katrs gads
nāk ar jaunām reformām un jauniem
izaicinājumiem.
2018./2019. mācību gadā vispārējā
izglītībā valsts pārbaudes darbus plānots organizēt: 3. un 6. klases diagnosticējošo darbu norisi 2019. gada februārī –
martā; 11. klases diagnosticējošo darbu
fizikā un ķīmijā norisi – 2019. gada aprīlī; svešvalodu centralizēto eksāmenu
norisi 2019. gada martā; centralizēto
eksāmenu un eksāmenu norisi par

Līdz 27.septembrim
pagarināta uzņemšana
RTA Līvānu filiālē
Trešo gadu Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas telpās darbojas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Līvānu filiāle, piedāvājot iespēju 2,5 gados
iegūt Pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību studiju programmā Mašīnbūve.
Līdz 27.septembrim tiek pagarināta uzņemšana
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālē šādās
studiju programmās:
l 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Mašīnbūve“;
l 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība“;
l 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Programmēšana un datortīklu administrēšana”.
Dokumentus iesniegt var:
· Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā no
9.00-15.00 t.29537335;
· Rēzeknē RTA Inženieru fakultātē 313. kabinets
darba dienās no 8.30 līdz 16.30.
Sīkāku informāciju par uzņemšanu RTA studiju
programmās var iegūt zvanot pa tālr.: 26462152,
26695553,
29555343
vai
rakstot
uz
epastu: marite.mezare@rta.lv

pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības apguvi 2019. gada maijā –
jūnijā. Grozījumi valsts pārbaudījumu
norises kārtībā un noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises
kārtību, nosaka, ka 12. klašu skolēniem
eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu
valoda. Mazākumtautību izglītības programmās
9.klašu
absolventiem
2018./2019.mācību gadā eksāmenu,
izņemot eksāmenus svešvalodu mācību
priekšmetos, materiāla valoda ir latviešu valoda. Latviešu valoda kā eksāmena
kārtošanas valoda 9.klašu izglītojamiem
tiks ieviesta ar 2019./2020. mācību
gadu.
Valsts izglītības satura centra projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā“
jaunā mācību satura aprobāciju turpinās Līvānu 1.vidusskola un Līvānu
novada pirmsskolas izglītības iestāde
“Rūķīši”. 6 Līvānu novada izglītības
iestādēs turpinās projekta „Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs“ īstenošana, novadā
strādā 3 pedagogi karjeras konsultanti.
Projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” darbību
turpinās Līvānu 1.vidusskola, Rudzātu
vidusskola un Jaunsilavas pamatskola.
Trešo
gadu
darbosies
Rēzeknes

Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāle,
kur šogad tiek piedāvātas 3 studiju programmas – 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
„Mašīnbūve“, 1. līmeņa profesionālās
augstākās izglītības studiju programma
„Būvniecība“, 1. līmeņa profesionālās
augstākās izglītības studiju programma
„Programmēšana un datortīklu administrēšana”.
2018./2019.mācību gadā notiks 3
izglītības iestāžu akreditācija un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana: Jersikas pamatskolā, Rudzātu speciālajā internātpamatskolā un Rožupes pamatskolā.
Interešu izglītības kolektīvi uzsāk
gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks
2020. gadā.
2018./2019.mācību gadā izglītojamajiem paredzētas šādas brīvdienas: rudenī no 22. līdz 26.oktobrim, ziemā no
24.decembra līdz 4.janvārim, pavasarī
1.-11.klašu skolēniem no 11. līdz
15.martam, 12.klašu skolēniem no 18.
līdz 22.martam. 1. klašu skolēniem
papildus brīvdienas tiek organizētas
vienu nedēļu otrajā semestrī.
Lai panākumiem bagāts jaunais
mācību gads!

Turpinās pieteikšanās nodibinājuma
“Viduslatgales pārnovadu fonds”
stipendijai Līvānu novada jauniešu
studijām augstskolās!
Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”,
sadarbībā ar Līvānu novada domi un stipendijas devējiem – uzņēmējiem – aicina Līvānu novada jauniešus
pieteikties stipendijas saņemšanai STUDIJĀM AUGSTSKOLĀS 2018./2019. mācību gadā.
Uz stipendiju vari pieteikties, ja:
l esi ieguvis/usi vidējo izglītību, studē augstskolā
un neesi vecāks/a par 24 gadiem;
l tev ir labas un teicamas sekmes mācībās
(vidējā atzīme 7 un augstāk);
l studē akreditētā augstskolā un akreditētā studiju programmā Latvijā vai ārzemēs;
l studē pilna laika studiju programmā 2.
līmeņa augstākās un profesionālās izglītības iegūšanai;
l esi vecāku apgādībā un vecāki savu pastāvīgo
dzīves vietu ir deklarējuši Līvānu novadā.

Nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds“
stipendiju programma Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās tiks administrēta sadarbībā ar
Līvānu novada domi.
Stipendiju konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejami: Līvānu novada domes mājaslapā
www.livani.lv sadaļā Nozares – Izglītība – Līvānu
novada stipendiju fonds, kā arī nodibinājuma
“Viduslatgales
pārnovadu
fonds”
mājaslapā
www.vlpf.lv. Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālr.
65307270, 26199191 vai rakstiet uz e-pastu: indra.upeniece@livani.lv, vai sazinieties ar Viduslatgales pārnovadu fondu pa tālr. 29988509, 29208438 vai e-pastu:
vlpf@inbox.lv
Pieteikumi jāiesniedz līdz 27.septembra plkst.
17.00 Līvānu novada domes kancelejā (210.kabinetā,
Rīgas ielā 77, Līvānos).
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Aktualitātes būvdarbos

“Līvām” jauni skatuves tērpi
(Turpinājums no 1. lpp.)

Industriālā zona
Noslēgumam tuvojas asfaltēšanas darbi. Turpinās apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi.
Stacijas iela
Pie pilsētas robežas uzstādīta jaunā Līvānu robežzīme.
Turpinās robežzīmes teritorijas labiekārtošanas darbi.
Noasfaltēts ielas posms no Rīgas ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei.
Kaiju iela
Iztīrīti sāngrāvji un noņemts apaugums. Notiek braucamās
daļas grunts nomaiņas darbi.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Rudzātos
Darbi noslēgušies, un notiek dokumentācijas sagatavošana
objekta nodošanai ekspluatācijā.
Citi pašvaldības autoceļi
Turpinās ikdienas uzturēšanas darbi.
Atkritumu tvertnes suņu ekskrementiem
Piegādātas sešas tērauda atkritumu tvertnes suņu ekskrementiem. Tuvākajā laikā tās plānots uzstādīt pilsētas skvēros.
Aicinām suņu īpašniekus būt apzinīgiem un savākt pēc saviem
mīluļiem.

Jersikas pamatskolai
12. reizi piešķirts Ekoskolas
Zaļais karogs
14. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē
notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana. Jersikas
pamatskolai jau 12. reizi tika piešķirts Ekoskolas Zaļais karogs.
Uz pasākumu devās Jersikas pamatskolas ekopadomes locekles
Gunita Skutele un Līga Soma un ilggadējā ekoskolas konsultante
Lilioza Silasproģe un ekopadomes koordinatore, bioloģijas skolotāja Modrīte Pinupe.
Šogad skolas uzrunāja un pirmos Zaļos karogus pasniedza
pasaules vadošās vides izglītības un ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International)
vadītāji no Dānijas.
Kopā 135 Ekoskolas saņēma starptautisko Zaļā karoga balvu
un vēl 56 – Latvijas Ekoskolas nosaukumu un diplomu.

Par Administratīvās
komisijas darbu augustā
2018. gada augusta mēnesī notika divas Līvānu novada domes
Administratīvās komisijas sēdes. Tika izskatītas 25 administratīvā pārkāpuma lietas.
12 administratīvā pārkāpuma protokoli sastādīti par atrašanos
sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu, 1 –
par trokšņošanu nakts laikā.
12 administratīvā pārkāpuma protokoli sastādīti par pārkāpumiem, par kuriem atbildība paredzēta Latvijas administratīvo
pārkāpumu kodeksā: 2 par nepamatotu policijas izsaukumu, 3
par suņu turēšanas noteikumu pārkāpšanu, 1 par sīko huligānismu, 5 par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1 par emocionālu un fizisku vardarbību pret bērnu.
23 administratīvā pārkāpuma lietās piemērots administratīvais sods (17 lietās piemērots naudas sods, 6 lietās – izteikts brīdinājums), 2 administratīvā pārkāpuma lietas izbeigtas.

RĪGA – DAUGAVPILS REISĀ (5.20
NO DAUGAVPILS) IEKĻAUTAS
PIETURAS “VEIGURI” UN “TREPE”
Latgales plānošanas reģions informē, ka Valsts SIA
„Autotransporta direkcija” ir veikusi grozījumus SIA
“Daugavpils autobusu parks” maršruta Nr.7983 Rīga
–Daugavpils reisā 56.
Lai nodrošinātu pasažieriem iespēju no rīta nokļūt Rīgā,
maršruta Nr.7983 Rīga – Daugavpils reisā 56 plkst. 5.20 no
Daugavpils ir iekļautas pieturas “Veiguri” (6.26) un “Trepe”
(6.32) . Iekļaujot papildus pieturas, izpildes laiks no pārējām
reisa pieturām netiek mainīts.
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Pirmajos Valsts senioru Vokālo ansambļu
sadziedāšanās svētkos katra reģiona ansambļi
veidoja kopkorus un kopīgi nodziedāja savu izvēlēto dziesmu: Latgale – “Skaidra volūda”,
Kurzeme – “Pūt, vējiņi”, Vidzeme – “Vējš” un
“Tik Vidzemē manā”, Zemgale – “Bēdu manu
lielu bēdu”. Pasākuma noslēgumā vienojāmies
kopējā dziesmā “Nevis slinkojot un pūstot”.
Pirmais uzstājās Latgales reģions, kurā dziedāja
Preiļu ansamblis “Virši”, Vārkavas “Melodīvas”,
Riebiņu “Ilūzija”, Krāslavas “Rudzutaka” un
Līvānu “Līvas”. Mēs izpildījām dziesmu par
Līvāniem “Mani dziesmotie rudeņi” un jestro latgaliešu tautas dziesmu “Zīdēja pučeitis”.
Publikas atsaucība bija liela: daudzi skatītāji
dziedāja mums līdzi. Šajā pasākumā prezentējām savus jaunos tērpus. Ar pilnu atbildības

sajūtu varu apgalvot, ka tie bija vieni no viskrāšņākajiem, par ko liecināja skatītāju atsauksmes pēc koncerta.
18. augusta diena bija burvīga, saules un emociju pārpilna. Brīvajā laikā apmeklējām K.
Ulmaņa muzeju un nolikām ziedus pie izcilā
valstsvīra pieminekļa. Sakarā ar brīnišķīgajiem
laika apstākļiem brauciena laikā varējām pilnībā izbaudīt mūsu Latvijas skaisto dabu un priecāties par sakoptajiem ciemiem un pilsētām.
Liels, sirsnīgs paldies par atbalstu šajā koncertbraucienā Līvānu novada Kultūras centram
un īpaši Terēzijai Rubenei, biedrības “Līvānu
novada pensionāri” valdes priekšsēdētājai
Skaidrītei Šķimelei, Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas direktoram
Gunāram
Luriņam
un
šoferim
Jurim
Mālniekam.
Lai “Līvām” laba veselība, dzīvesprieks un
skanīgas balsis!

Noslēdzies projekts “Niedru pļaušanas
pakalpojuma nodrošināšana plūdu risku
mazināšanai Dubnas upē Līvānu novadā”

n

Dubnas upe pēc niedru pļaušanas
Māra Ozarska foto

Līvānu novada dome informē, ka ir noslēdzies Latvijas
vides aizsardzības fonda
(LVAF) projekts Nr. 108/55/2018 “Niedru pļauša-

nas pakalpojuma nodrošināšana plūdu risku mazināšanai Dubnas upē Līvānu novadā”, kura ietvaros tika veikta
niedru un ūdensaugu pļaušana un niedru sakņu sistēmas
izvākšana
Dubnas
upē
noteiktos posmos (aizaugušākajās un problemātiskākajās
vietās).
Projekta īstermiņa mērķis:

Veikt niedru un ūdensaugu
pļaušanu Dubnas upē Līvānu
novada robežās.
Projekta ilgtermiņa mērķis:
Mazināt plūdu risku, kā arī
uzlabot upes ekoloģisko kvalitāti.
Plānotie darbi ir pilnībā
pabeigti. Niedres un ūdensaugi
ir izpļauti no Līvānu novada
Rožupes pagasta “Velkmes“
līdz Dubnas upes ietekai
Daugavā. Nopļautās niedres un
ūdenszāles ir nodotas uzņēmumam, kas tālāk tās nodevis
lauksaimniekiem kompostēšanai un lauksaimniecības zemes
mēslošanai.
Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem niedru pļaušanas un
izvešanas izmaksas sastāda 19
985,57 eiro tai skaitā PVN, no
kurām 90 % ir LVAF finansējums un 10 % pašvaldības.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumā zvaniet Līvānu novada domes vides inženierei
Gunitai Vaivodei pa tālr.
22024485.

Aktualitātes projektā “Līvānu pilsētas ielas
pārbūve uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai”

2018. gada 21. maijā Līvānu novada Būvvalde
būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.5-2017-46(10) ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu
izpildi. Šobrīd projekta “Līvānu pilsētas ielas
pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” ietvaros notiek Kaiju ielas vienkāršotas
atjaunošanas darbi. Būvdarbus veic SIA
“Ošukalns”.
Kaiju ielā jau ir veikti demontāžas un sagatavošanās darbi: koku zāģēšana, celmu raušana,

krūmu un zaru apzāģēšana, esošo caurteku
demontāža, ceļazīmju balstu demontāža, asfaltbetona frēzēšana savienojuma vietā, kā arī
apmaļu demontāža. Uzsākti zemes darbi (caurteku un sāngrāvju tīrīšana, zemes klātnes ierakuma izbūve) un caurteku izbūve.
Lai sasniegtu projektā plānotos rezultātus,
Kaiju ielas atjaunošana ir ļoti svarīga un nepieciešama gan iedzīvotājiem, gan investoram, kurš
ir izrādījis interesi par pašvaldībai piederošo īpašumu “Alejas”.
Plānots, ka līdz rudenim arī Kaiju iela būs
atjaunota, kā rezultātā vietējiem iedzīvotājiem
un investoram tiks radīta pievilcīga dzīves un
darba vide.

NO 2. SEPTEMBRA IK SVĒTDIENU KURSĒ PAPILDU
VILCIENS NO LĪVĀNIEM UZ RĪGU
Līdz ar atvaļinājumu un vasaras brīvlaika beigām un jauna mācību gada sākumu, domājot
par strādājošajiem un tiem, kuri apmeklē mācību iestādes galvaspilsētā, svētdienās turpmāk
kursē papildu vilciens no Līvāniem uz Rīgu.
Līdz šim no Līvāniem uz Rīgu un atpakaļ varēja nokļūt ar trim Daugavpils virziena reisiem
darbdienās un ar četriem reisiem piektdienās un brīvdienās. No š.g. 2. septembra šis saraksts
ir papildināts ar reisu uz Rīgu svētdienās tieši no Līvāniem. Vilciens no Līvāniem ik svētdienu
atiet plkst. 15.54 un Rīgā pienāk plkst. 18.18, pa ceļam apstājoties vēl deviņās pieturvietās.
Maršrutā Līvāni – Rīga šajā reisā ceļā pavadīsiet 2 stundas un 24 minūtes. Plānots, ka šāds
papildu vilciena reiss katru svētdienu kursēs līdz 2019. gada maija beigām. Liecina AS
“Pasažieru vilciens” informācija.
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Guntars Račs un viņa draugi
atklāj “Dzejas dienu 2018”
- Dzidra Kalvāne
Līvānu novada Centrālās
bibliotēkas Pieaugušo
literatūras nodaļas vadītāja
Saulainajā un siltajā 7. septembra pēcpusdienā Līvānu
novada Centrālās bibliotēkas
skvērā notika “Dzejas dienu
2018” ieskaņas pasākums –
Guntara Rača dzejas grāmatas
“365” Atvēršana Līvānos. Uz
tikšanos Līvānos Guntars Račs
bija ieradies kopā ar mūziķiem
Andri Alviķi, Uģi Tirzīti un
dziedātāju Katrīnu Binderi.
Grāmatas “365” 1. un 2. daļā
apkopoti Guntara Rača aizvadītajā gadā sarakstītie dzejoļi, jo
2017. gadu dzejnieks
iesācis ar apņemšanos
katru dienu sarakstīt
vienu dzejoli un publicēt
savā profilā facebook.com
lapā. Jau aprīļa mēnesī
Guntars Račs sapratis,
ka nav iespējams katru
dienu uzrakstīt dzejoli, ja
ir daudz ikdienas darbu,
koncerti, jāraksta dziesmas. Taču saņēmies un
centies jau no rīta katru
dienu sākt domāt par
dzejoli, lai līdz pusnaktij
tas būtu publicēts viņa
profilā. Mūziķi pārsteigusi viņa dzejoļu popularitāte internetā.
Dzejnieks
stāstīja:
“Patiesībā ilgi domāju,
vai ir nepieciešams dzejoļus publicēt grāmatā, ja
tie visi ir atrodami internetā. Aizgāju uz grāmatnīcu un pārdevējai jautāju: “Vai dzejoļu grāmatas
ir pieprasītas?” Uz ko
saņēmu atbildi: “Nē!

Dzeja pašlaik nav populāra.”
Bet es tomēr nolēmu, ka ir jāizdod dzejoļu krājums, un tā pērn
augustā iznāca “365” pirmā
daļa, kas kļuva par pirktāko
grāmatu 2017.gadā”.
Guntars Račs piedāvāja
publikai atraktīvas spēles –
nosaukt savu dzimšanas dienas vai kādu citu īpašu datumu, un paša autora izpildījumā dzirdēt tieši tajā datumā
sarakstīto dzejoli, un šķirstot
grāmatu “Laikam laika nav”
nolasīt nejauši izvēlētās dzejas rindas.
Kopā ar mūziķiem uzstājās
arī Līvānu novada jaunie talanti Madara Māsāne un Kristiāns

Jasinskis.
Skatītājus
sajūsmināja
jaunā dziedātāja Katrīna ar
dziesmām “Divi krasti”, “Rasa”
un viņas komponēto dziesmu
“Piespied Stop”. Skanēja daudz
zināmu un tautā populāru
dziesmu, kurai katrs klātesošais varēja dziedāt līdzi.
Muzikālā dzejas pēcpusdiena
noslēdzās ar kopīgi dziedāto
“Raudāja māte, raudāja meita”
(“Par to”). Tā bija sirsnīga
sadziedāšanās starp mūziķiem
un pasākuma apmeklētājiem.
Pēc pasākuma izveidojās
rinda, lai saņemtu dzejnieka
autogrāfu viņa grāmatās un
nofotografētos ar autoru.

Lai pateiktos Līvānu novada pārstāvjiem par iesūtītajiem
fotoattēliem, kā arī lai dāvinātu grāmatu Līvānu bibliotēkai, 28.
augustā Līvānus apmeklēja grāmatas “Latvijai 100” autors
Pēteris Apinis, atbalstītājs Jānis Trupovnieks un grāmatas projekta vadītāja Aiva Stiprā. Līvāni bija pirmā pieturvieta šim
braucienam, kurā paredzēts apmeklēt visus novadus.

Jāņa Magdaļenoka foto

Harijs Jankovskis saņem Otrā
pasaules kara dalībnieka apliecību
un piemiņas krūšu nozīmi

Jāņa Magdaļenoka foto
Augusta vidū līvānieties
Harijs Jankovskis saņēma
Otrā pasaules kara dalībnieka
apliecību un piemiņas krūšu
nozīmi. Viņš bija arī pirmais,
kuram šādu apliecību un krūšu
nozīmi izsniedza Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes
Jēkabpils nodaļa.
Otrā pasaules kara dalībnieki no šī gada 1. augusta Otrā
pasaules kara dalībnieku apliecības un piemiņas krūšu nozīmes var saņemt, iesniedzot
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldē iesniegumu, pievienojot sejas fotoattēlu (izmērs
3X4), kas nav vecāks par trim
mēnešiem. Iesniegumu var
nosūtīt arī pa pastu. Tāpat

Grāmatā “Latvijai 100”
iekļautas vairākas Līvānu
novada fotogrāfijas

noteikumi paredz iespēju apliecību un piemiņas nozīmi
saņemt arī personas atrašanās
vietā, ja, piemēram, persona
veselības stāvokļa dēļ pati
nevar ierasties kādā no
Pilsonības un migrācijas ietu
pārvaldes nodaļām.
Jāatzīmē, ka Otrā pasaules
kara dalībnieka apliecību
dizains veidots līdzīgi politiski
represētās personas apliecībai
un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecībai.
Līdz ar to visām trim minētajām apliecībām būs vienāds
formāts.
Apliecību izmanto Latvijas
Republikas teritorijā un uzrāda, ja persona vēlas izmantot

normatīvajos aktos noteiktās
Otrā pasaules kara dalībnieka
tiesības. Persona ar Otrā
pasaules kara dalībnieka statusu ir tiesīga saņemt pabalstus
un atvieglojumus pašvaldību
nodevu maksāšanā vai pakalpojumu saņemšanā, ja to piešķir pašvaldība, kuras teritorijā šī persona dzīvo.
2018. gada 1. februārī stājas
spēkā likums “Par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu”,
kas paredz, ka par Otrā pasaules kara dalībniekiem atzīstami
Latvijas pilsoņi, kuri arī 1940.
gada 17. jūnijā bija Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji,
vai arī personas, kuras 1940.
gada 17. jūnijā varēja pretendēt uz Latvijas pilsonību, ievērojot, ka visas attiecīgās personas no 1940. gada 17. jūnija
līdz 1945. gada 2. septembrim
citu valstu regulāro militāro
vienību sastāvā piedalījās bruņotā cīņā pret PSRS, nacistiskās Vācijas vai tās sabiedroto
militārajiem
formējumiem.
Minētajā likumā noteikts, ka
Otrā pasaules kara dalībniekiem tiek izsniegta noteikta
parauga apliecība un piemiņas
krūšu nozīme un, ka MK nosaka apliecības un piemiņas
krūšu nozīmes paraugu, izsniegšanas,
uzskaites
un
izmantošanas kārtību. Ievērojot
minēto, izdoti Ministru kabineta noteikumi.

Grāmata savus atvēršanas svētkus piedzīvoja 16. augustā.
Grāmatā aplūkojamas vairāk kā 4400 fotogrāfijas un 101 mākslas
darbs, kas aptver mūsu valsts vēsturi no 1918. līdz 2018. gadam.
Fotogrāfijas sakārtotas pa gadiem un atspoguļo gan vēstures notikumus, gan cilvēku emocijas. Pārstāvēti ir visi novadi, visas pilsētas un
vairums pagastu. Grāmatā ir apmēram 300 tēmas, kas stāsta par
valsti, zemi, dabu, pilsētām, laukiem, mežiem un Latvijai nozīmīgām
vietām. To veidotāji pabijuši visās Latvijas pilsētās un pagastos, nozīmīgākajās Latvijas vietās un vides objektos, meklējot bildes un stāstus, kas ļautu uzburt vīziju par to, kas ir Latvija savos 100 gados.
Grāmata ir unikāla arī ar to, ka tajā ietvertās fotogrāfijas iesūtījuši vairāk kā 1200 līdzautori no visas Latvijas – novadpētnieki,
muzejnieki, bibliotekāri, skolotāji, kolekcionāri, žurnālisti un fotogrāfi. No Līvānu novada grāmatā ietverti Jāņa Magdaļenoka, Kārļa
Bogdāna, Ritas Grugules un Intas Meļihovas iesūtītie attēli.
Līvānu novada Centrālajai bibliotēkai uzdāvinātais grāmatas
eksemplārs būs pieejams ikvienam interesentam.
Grāmatas „LATVIJAI 100” sastādītājs un tekstu autors ir
Latvijas Ārstu biedrības prezidents Dr.med.h.c. Pēteris Apinis.
Grāmatas „LATVIJAI 100” mākslinieks ir Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, Grafikas katedras vadītājs Guntars Sietiņš, gleznas
un grafikas atlasīja mākslas zinātniece Anita Vanaga. Grāmatu
izdeva SIA „Medicīnas apgāds”, drukāja SIA „Jelgavas tipogrāfija”.
Grāmatas izveidi finansiāli atbalstījuši paši veidotāji un interesenti.

Zinību dienas svinīgais
pasākums Līvānu
2.vidusskolā
- Ināra Bojāre,
Līvānu 2. vidusskolas bibliotekāre
Mācības Līvānu 2.vidusskolā jaunajā mācību gadā uzsāka 269
skolēni un ar viņiem strādās 32 skolotāji. Mācības pirmajā klasē
uzsāka piecpadsmit skolēni. Zinību dienai veltītā pasākuma viesi
bija 12.Saeimas deputāts Jānis Klaužs, Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Līvānu Visu Svēto
pareizticīgo baznīcas mācītājs tēvs Mihails.
Skolas direktore Klavdija Daukšte savu uzrunu sāka ar daudzajiem apsveikumiem skolas kolektīvam Zinību dienā. Jaunajā
mācību gadā skolēniem tiek novēlēts gūt labas sekmes un padarīt daudz Latvijas valsts simtgadei veltītu labu darbu. Direktore
uzsvēra, ka skolēni var piepildīt šos vēlējumus, ja katrs iesaistīsies mācību darbā, olimpiādēs, konkursos, skolas, novada un
valsts organizētajos pasākumos atbilstoši savām spējām.
G.Kraukle aicināja skolēnus cienīt valsti, skolotājus un vienam
otru, būt aktīviem un pašiem izrādīt iniciatīvu. Līvānu novada
domes dāvana iedzīvotājiem ir jaunais peldbaseins, lai neviens skolēns vairs nepabeigtu skolu neprotot peldēt. Savukārt skolēniem ir
jāpadomā, ko katrs no viņiem var dāvāt savai valstij tās simtgadē.
J.Klaužs uzsvēra, ka skolas darba kvalitāte ir atkarīga ne tikai
no skolotāju, bet arī no skolēnu ieguldījuma. Svarīgi ir atmest
kūtrumu un izvirzīt kopīgu mērķi. To sasniegt palīdzēs paļāvība
saviem spēkiem un Dieva svētība.
Tēvs Mihails akcentēja vispusīgas izglītības vērtību un dažādu
institūciju sadarbību, lai netiktu aizmirsta arī garīgā attīstība.
Garīgās vērtības stiprina un vieno tautu, palīdz ieturēt izvēlēto
virzienu pārmaiņu laikā.
12.klases skolnieces Karīna Kiseļova, Marina Lavrenova un
Jekaterina Šmakova vadīja svinīgo pasākumu. Uzmanības pārvirzīšanai no vasaras atpūtas uz skolas gaitām viņas izmantoja
mīklas par skolu. Dziedāja Anastasija Vinogradova un meiteņu
vokālais ansamblis.
Pirmās klases skolēni savu uzstāšanos noslēdza ar vārdiem:
“Skola, atver savas durvis un uzņem mūs pirmajā klasē!”. Skolas
zvanu uz pirmo stundu viņiem iezvanīja Karolīna Vanaģele un
12.klases skolēns Igors Isajevs.

5

LÎVÂNU NOVADA VÇSTIS

www.livani.lv

6. oktobrī notiks 13.Saeimas vēlēšanas
2018. gada 6. oktobrī notiks 13. Saeimas vēlēšanas.
Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu.
Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai
ārvalstīs, bet par dalību vēlēšanās vēlētājam pasē izdara īpašu atzīmi – spiedogu.
Savukārt vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai personas apliecība, bet nav derīgas
pases, no 2018. gada 24. septembra līdz 2018. gada 5. oktobrim jāizņem vēlētāja
apliecība. To var saņemt tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) teritoriālajā nodaļā, kur izsniegta personas apliecība, kā arī citā PMLP teritoriālajā
nodaļā.
Balsošanas iespējas
Vēlēšanu iecirkņi Līvānu novadā:
l 709. KULTŪRAS CENTRS, Rīgas iela 105, Līvāni, Līvānu nov.;
l 710. MŪZIKAS SKOLA, Raiņa iela 4, Līvāni, Līvānu nov.;
l 711. LĪVĀNU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „RŪĶĪŠI“,
Rīgas iela 13, Līvāni, Līvānu nov.;
l 712. ROŽUPES KULTŪRAS NAMS, „Rožupes Kultūras Nams“, Rožupe,
Rožupes pag., Līvānu nov.;
l 713. TURKU PAGASTA PĀRVALDE, „Turku Pagasta Pārvalde“, Zundāni,
Turku pag., Līvānu nov.;
l 716. KULTŪRAS NAMS, Liepu iela 5, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov.;
l 719. RUDZĀTU PAGASTA BIBLIOTĒKA, Miera iela 1, Rudzāti, Rudzātu
pag., Līvānu nov.;
l 725. SUTRU PAGASTA PĀRVALDE, Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pag., Līvānu
nov.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu dienas Latvijā:
l Pirmdien, 1.oktobrī: no plkst.17.00 - 20.00;
l Otrdien, 2.oktobrī: no plkst. 8.00 - 11.00;
l Trešdien, 3.oktobrī: no plkst. 17.00 - 20.00;

Daudzdzīvokļu māju
dzīvokļu īpašnieku
kopsapulču grafiks
2018.gadā
Sapulču norises vieta: Līvānu Kultūras centra Disko zālē,
Rīgas ielā 105 (ieeja no Rīgas ielas puses ēkas galā).
10. oktobrī 17.30 Avotu 1a; 18.00 Avotu 1b; 18.30 Baznīcas
12; 19.00 Biedrības 3; 19.30 Baznīcas 21; 20.00 Biedrības 5.
11. oktobrī 17.30 Kurzemes 8; 18.00 Daugavpils 19; 18.30
Dzirnavu 10; 19.00 Krustpils 14; 19.30 Lāčplēša 23; 20.00
Baznīcas 8.
12. oktobrī 17.30 Lāčplēša 15; 18.00 Jelgavas 8; 18.30
Lāčplēša 11; 19.00 Jelgavas 6; 19.30 Krustpils 48.
15. oktobrī 17.30 Lāčplēša 25; 18.00 Vecticībnieku 17; 18.30
Raiņa 1; 19.00 Liepu 1a; 19.30 Rīgas 10a; 20.00 Liepu 27.
16. oktobrī 17.30 Rīgas 128; 18.00 Raiņa 4a; 18.30 Rīgas 12b;
19.00 Rīgas 119; 19.30 Rīgas 158; 20.00 Rīgas 130.
17. oktobrī 17.30 Rīgas 24; 18.00 Rīgas 131; 18.30 Rīgas 30;
19.00 Rīgas 132a; 19.30 Lāčplēša 27; 20.00 Rīgas 135.
18. oktobrī 17.30 Rīgas 34a; 18.00 Rīgas 134; 18.30 Rīgas 35;
19.00 Rīgas 160; 19.30 Rīgas 37; 20.00 Rīgas 176.
19. oktobrī 17.30 Rīgas 37a; 18.00 Rīgas 42a; 18.30 Rīgas
193; 19.00 Rīgas 41; 19.30 Rīgas 230.
22. oktobrī 17.30 Rīgas 43; 18.00 Rīgas 194; 18.30 Rīgas 45;
19.00 Rīgas 217; 19.30 Rīgas 4a; 20.00 Rīgas 221.
23. oktobrī 17.30 Rīgas 57; 18.00 Rīgas 228; 18.30 Rīgas 57a;
19.00 Rīgas 196; 19.30 Rīgas 59; 20.00 Rīgas 232.
24.oktobrī 17.30 Rīgas 63a; 18.00 Rīgas 234; 18.30 Rīgas 65;
19.00 Rīgas 245; 19.30 Rīgas 6a; 20.00 Rīgas 248.
25.oktobrī 17.30 Saules 12; 18.00 Rīgas 282; 18.30 Saules 24;
19.00 Rīgas 292; 19.30 Saules 26; 20.00 Rīgas 40.
26.oktobrī 17.30 Sporta 3b; 18.00 Sporta 5; 18.30 Rīgas 48;
19.00 Sporta 7; 19.30 Kurzemes 6.
29. oktobrī 17.30 Vecticībnieku 6; 18.00 Rīgas 61; 18.30
Vecticībnieku 8; 19.00 Rīgas 80; 19.30 Zaļā 2; 20.00 Rīgas 78.
30. oktobrī 17.30 Zaļā 4; 18.00 Stacijas 3; 18.30 Zaļā 6; 19.00
Vecbaznīcas 13; 19.30 Zaļā 8; 20.00 Zaļā 10.
31.oktobrī 17.30 Zaļā 12; 18.00 Rīgas 191; 18.30 Zaļā 21;
19.00 Rīgas 44/46.

SIA “Līvānu slimnīca”
saņēma humāno
palīdzību
SIA “Līvānu slimnīca” sadarbībā ar Līvānu novada Sociālo
dienestu no Norvēģijas HALDEN Sarkanā krusta saņēmusi tehniskos palīglīdzekļus un medicīnisko aprīkojumu (funkcionālās
gultas, matračus, masāžas kušetes, pārvietojamos krēslus, pamperus u.c.).
SIA “Līvānu slimnīca” sadarbojas ar HALDEN Sarkanā
Krusta organizāciju jau vairākus gadus, lai palīdzētu pacientiem un klientiem, kuri iestādē saņem sociālo un medicīnisko
aprūpi.
Līvānu slimnīca izsaka pateicību par saņemto labdarības
sūtījumu Līvānu novada domei un īpaši ziedotājiem no HALDEN Sarkanā Krusta organizācijas.
Īpašs paldies par palīdzību transporta jautājumā Līvānu
novada Turku pagasta pārvaldei un SIA “Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība”.
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Ceturtdien, 4.oktobrī: no plkst. 9.00 - 12.00;
Piektdien, 5.oktobrī: no plkst. 10.00 - 16.00.
Vēlēšanu dienā, 6. oktobrī, vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem būs atvērti no pulksten
7.00 līdz 20.00.
Pirms vēlēšanu dienas vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību un iesniegt pieteikumus
balsošanai vēlētāja atrašanās vietā.
Vēlētāji, kuri nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā, trīs dienas pirms
vēlēšanu dienas dažas stundas dienā var izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā.
Šāda iespēja būs trešdien, 3. oktobrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00 , ceturtdien, 4.
oktobrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00, piektdien, 5. oktobrī, no pulksten 10.00 līdz
16.00. Līvānu novadā to būs iespējams izdarīt vēlēšanu iecirknī Nr. 710 Mūzikas
skolā, Raiņa iela 4, Līvāni, Līvānu nov.
Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot balsi glabāšanā, tika izveidoti pašvaldībās,
kur ir vismaz 7500 balsstiesīgo.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju
aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, var pieteikt balsošanu savā atrašanās
vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 1. līdz 6. oktobra plkst. 12.00
vēlētāja atrašanās vietai vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu iecirknī.
Vēlētāji, kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, var balsot kādā no vēlēšanu
iecirkņiem ārvalstīs vēlēšanu dienā vai arī pieteikties balsošanai pa pastu.
Balsošana tiks organizēta arī karavīriem un zemessargiem, kuri pilda dienesta
pienākumus starptautiskajās operācijās. Kā arī vēlētājiem ieslodzījuma vietās.
Kandidātu saraksti
Ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem iespējams iepazīties vēlēšanu iecirkņos to
darba laikā līdz vēlēšanu dienai kā arī 13.Saeimas vēlēšanu mājaslapā
https://sv2018.cvk.lv
Informācija sagatavota, izmantojot Centrālā vēlēšanu komisijas materiālus.

Pirmsskolas vecuma bērniem
un skolēniem īpaši braukšanas
maksas atvieglojumi
sabiedriskajā transportā
VSIA Autotransporta direkcija informē, ka
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
pirmsskolas vecuma bērniem ir tiesības izmantot reģionālo starppilsētu un vietējās nozīmes
sabiedrisko
transportu
bez
maksas.
Informējam, ka pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni līdz septiņu gadu vecumam (veselības stāvokļa vai psiholoģiskās
sagatavotības dēļ pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt vai paīsināt
par vienu gadu, tas nozīmē, ka pirmsskolas
vecuma bērnam var apritēt seši, septiņi un
pat astoņi gadi). Atgādinām, ka pirmsskolas
vecuma bērns sabiedriskajā transportā
nedrīkst braukt viens, tas nozīmē, ka viņam
vienmēr ir jābūt līdz pavadonim. Šaubu gadījumā transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības
lūgt uzrādīt apliecinošu dokumentu par bērna
vecumu, piemēram, dzimšanas apliecību.
Valdība lēma, ka, iesākoties jaunajam
mācību gadam, skolēni un studenti (līdz 24
gadu vecumam), uzrādot 3+ Ģimenes karti (to
var pieteikt mājaslapā www.godagimene.lv) un
personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID

karti) vai attiecīgi skolēna vai studenta
apliecību, varēs saņemt atlaidi 90% apmērā no
vienas biļetes cenas. Savukārt pārējie
daudzbērnu ģimenes locekļi varēs saņemt
atlaidi 50% apmērā no vienas biļetes cenas
(šiem pasažieriem būs nepieciešams uzrādīt 3+
Ģimenes karti un personu apliecinošu
dokumentu). Bez minētā daudzbērnu ģimenes
locekļi var saņemt 40% atlaidi abonementa
biļetei, uzrādot 3+ Ģimenes karti un personu
apliecinošu dokumentu vai attiecīgi skolēna
vai studenta apliecību. Daudzbērnu ģimeņu
locekļiem 3+ Ģimenes kartei un personu
apliecinošam dokumentam, skolēna vai
studenta apliecībai jābūt līdzi ne tikai biļetes
iegādes brīdī, bet arī brauciena laikā.
Sakarā ar to, ka pasažieri arvien biežāk
izvēlas biļeti pirkt iepriekšpārdošanā, tai skaitā
interneta tirdzniecības vietās, vēlamies vērst
uzmanību tam, ka šāda veida biļetēm ir
norādītas konkrētas sēdvietas. Līdz ar to citiem
pasažieriem un autobusa vadītājam ir
nepieciešams nodrošināt paredzēto sēdvietu
attiecīgajai personai.

Politiski represētie un nacionālās
pretošanās kustības dalībnieki
saņems 100 eiro atbalstu
Politiski represētās personas un nacionālās
pretošanās kustības dalībnieki par godu
Latvijas valsts 100. gadadienai saņems vienreizēju 100 eiro lielu atbalstu. Tas tiek piešķirts,
ņemot vērā šo personu likteni, no kuriem lielākā daļa cietusi no komunistiskā režīma, turklāt
ar katru gadu šīs kategorijas iedzīvotāju skaits
samazinās, daudziem pasliktinās veselība.
Minētā
atbalsta
piešķiršanu
nosaka
Ministru kabineta rīkojums, kas šī gada 28.
augustā pieņemts valdības sēdē.
Atbalsts tiks piešķirts tām politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās
kustības dalībniekiem, kuriem statuss ir piešķirts un Iedzīvotāju reģistrā ir aktīvs līdz
2018. gada 30. septembrim un kuru dzīves vietas adrese ir deklarēta vai reģistrēta Latvijā.
Atbalsts paredzēts, lai atbalstītu projektā
minētās personas, tādējādi atbalsta saņēmēja
nāves gadījumā to nav tiesības pieprasīt un
piešķirt citai personai.
Atbalstu piešķirs un izmaksās Valsts sociālās
apdrošināšanas
aģentūra
(VSAA).

Paredzams, ka VSAA atbalstu varētu sākt
izmaksāt novembrī, un tas tiks izmaksāts
visiem atbalsta saņēmējiem ne vēlāk kā līdz
2018. gada 31. decembrim. Atbalsta saņēmējiem, kas ir vecuma vai invaliditātes pensijas
saņēmēji, atbalstu izmaksās vienlaicīgi ar
pensiju, un šai personai atbalsta saņemšanai
nebūs jāiesniedz iesniegums. Savukārt personām, kuras nesaņem invaliditātes vai
vecuma pensiju, VSAA nosūtīs uz šo personas deklarēto vai reģistrēto dzīves vietas
adresi Latvijā paziņojumu par atbalsta pieprasīšanas kārtību.
Ņemot vērā, ka atbalsta saņēmēji ir tiešā vai
netiešā veidā cietuši no totalitāriem režīmiem,
atbalsts ir pielīdzināms kompensācijai par radītajiem zaudējumiem. Līdz ar to tas netiek
ietverts gada apliekamajā ienākumā un netiek
aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tāpat
rīkojums paredz ieteikt pašvaldībām atbalsta
saņēmējiem izmaksāto atbalstu neņemt vērā
ienākumos, novērtējot klienta materiālos resursus, pieprasot sociālo palīdzību.
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Uzņēmēju dienas Latgalē 2018 ALTUM sāk piedāvāt
- Inese Stahovska, Līvānu uzņēmējdarbības
atbalsta centra vadītāja
21. un 22. septembrī aicinām visus interesentus apmeklēt izstādi “Uzņēmēju dienas
Latgalē 2018”, kas notiks Latgales vēstniecībā
“GORS”, Rēzeknē, Pils ielā 4. Izstāde pulcēs
Latgales un visas Latvijas uzņēmējus, kuri
apmeklētājus iepazīstinās ar savu produkciju
un pakalpojumiem. Arī Līvānu novada pašvaldība piedalīsies „Uzņēmēju dienās Latgalē
2018” un prezentēs savā stendā mūsu novadam
raksturīgo produkciju un pakalpojumus.
Šogad izstādē Līvānu novadu pārstāvēs:
Līvānu tūrisma informācijas centrs – apkopo un sniedz tūrisma informāciju par apskates
objektiem un tūrisma maršrutiem, kā arī iznomā
kanoe laivas un velosipēdus. Tādejādi piedzīvojumu meklētāji var veidot savus individuālus tūrisma maršrutus, piemēram ar velosipēdu apbraukt 6
Līvānu tematiskos soliņus:
l izlīgšanas soliņš – Rīgas ielā 136;
l deputāta soliņš – pie Līvānu novada pašvaldības
ēkas, Rīgas ielā 77;
l spararats – Raiņa un Rīgas ielas krustojumā;
l pirts baļļa – skvērā, Rīgas ielā 163;
l skolas sols – skvērā, pretī Līvānu 1.vidusskolai;
l brīvdabas viesistaba – Vecticībnieku ielas galā,
blakus Līvānu 1.vidusskolai.
Biedrība “Latgales tematiskie ciemi” –
prezentēs unikālu un pilnīgi jaunu amatniecības
tūrisma konceptu „HANDMADE Latgola“. Tā
būs mūsdienu Latgales amatniecības vērtību
mājvieta, kas vietējiem un ārzemju tūristiem
piedāvās iespēju apskatīt un novērtēt mūsdienu
Latgales amatniecības izstrādājumus reālā
mājas vidē, kā arī tos iegādāties vai veikt individuālus pasūtījumus. „HANDMADE Latgola“
objektā būs 100 dažādi Latgales mūsdienu amatniecības izstrādājumi interjeram (trauki, virtuves piederumi, mājas tekstils, interjera priekšmeti, rotājumi, telpu dekori), kas gatavoti no
koka, stikla, lina, klūgām, metāla un šo materiālu apvienojumiem.
Gita Usāne – pirtniece, kas jau daudzu gadu
garumā spēj sakārtot, attīrīt, atjaunot un stiprināt
kā miesu tā garu. Spēka, enerģijas atgūšanai un
veselības uzlabošanai nepieciešams pirts karstums, smaržīga gaisa plūsma un, protams, pirts
slotu pieskāriens. Pirtniece sien ne tikai dažādas
pirts slotas un zina, kādas slimības ar tām var palīdzēt ārstēt, bet arī vāc dažādas zāļu tējas.
Inga Salmiņa – stikla māksliniece, kas radoši
eksperimentē darbnīcā ar karstu stiklu dažādās
tehnikās un piemeklē tam jaunas variācijas, piemēram, iestrādā to kokā. Tā top gan dizaina

priekšmeti, gan rotas, trauki, gan mākslas darbi.
Stikla māksliniece rīko dažādas izstādes gan
Līvānos, gan citās Latgales pilsētās, kā arī
Daugavpilī, Marka Rotko centrā.
SIA „Metālfabrika Nr. 1” pārstāvēs Valērijs
Konstantinovs – mākslinieks – kalējs, kurš no
metāla spēj “uzburt” brīnumu. Viņa darbi pārsteidz ikvienu, un tos apbrīno gan vietējie, gan
pilsētas viesi. Viņa darinātie darbi sastopami arī
pilsētas vidē – Valērijs ir autors iedzīvotāju iemīļotajam metālā kaltajam braucamrīkam
“Spararats” un metāla “Izlīgšanas soliņam”, kas
tā iepaticies jauniešiem, jo tā slīpā konstrukcija
sēdētājus nemanot satuvina kopā.
SIA „Glear” – Jersikas čipsu ražotājs, kam ir
inovatīva pieeja gan produkta ražošanā, gan mārketingā. Produkcijas galvenā atšķirība ir tā, ka čipsi
tiek ražoti no granulētiem kartupeļiem un netiek
cepti eļļā. Piesaistošs un pārdomāts ir produkta
iepakojuma dizains, par ko izstādes Riga Food 2017
ekspertu žūrijas vērtējumā Starptautiskajā iepakojumu konkursā “Iepakojums Nr.1” uzņēmums saņēma īpaši nozīmīgo Grand Prix balvu par iepakojumu
“ADVENTURE”.
SIA „RNS-D“ – degvielas vairumtirgotājs ar
gandrīz 25 gadu pieredzi. Uzņēmumam ir individuāla pieeja katram klientam, spēja rast inovatīvus risinājumus saistītus ar degvielas piegādi
un tirdzniecību. Aktīvi iesaistās sabiedriskās dzīves aktualitātēs, atbalsta kultūras un sporta
pasākumus.
Izstādē “Uzņēmēju dienas Latgalē 2018” būs
iespēja apmeklēt arī citu pašvaldību uzņēmēju
stendus, kā arī piedalīties biznesa forumos, kuros
uzņēmēji, eksperti, valsts un pašvaldību amatpersonas diskutēs par tādiem uzņēmējiem aktuālajiem jautājumiem kā darbaspēka trūkuma problēmas Latgales reģionā, veicamajiem ilgtermiņa risinājumiem izglītības jomā, lai nodrošinātu nepieciešamo speciālistu daudzumu, darbaspēku nodokļi
un pašvaldību ieinteresētība uzņēmējdarbības
attīstīšanā to pārraudzībā esošajās teritorijās.
Nav svarīgi, cik liels uzņēmējs tu esi, kopā
mēs veidojam vidi un novada tēlu, ko cienām
un esam gatavi parādīt citiem.

SEMINĀRS UZŅĒMĒJIEM „UZŅĒMUMA IENĀKUMA
NODOKĻA LIKUMA JAUNĀS NORMAS UN DARBA
ATTIECĪBU PAREIZA NOFORMĒŠANA,
DARBA SAMAKSAS APRĒĶINS”

mazos aizdevumus
lauku teritorijās

Attīstības finanšu institūcija ALTUM no šī gada 5. septembra
sāk piedāvāt pilnīgi jaunu aizdevumu programmu “Mazie
aizdevumi lauku teritorijās”, kas ir izstrādāta sadarbībā ar
Zemkopības ministriju. Programma, kuras kopējais finansējums ir
13,8 miljoni eiro, ir līdz šim nebijusi valsts atbalsta iespēja, jo
paredzēta tikai tiem, kas saimnieko ārpus lielajām pilsētām un
kuriem ir neliels gada apgrozījums (līdz 70 tūkstošiem eiro).
Plānots, ka atbalstu aizdevuma veidā varēs saņemt 750 līdz pat
1000 uzņēmumi visā Latvijā, kas darbojas vai vēlas darboties
lauksaimniecības, kādā no vispārējās uzņēmējdarbības nozarēm
vai zivsaimniecības nozarē.
Aizdevumu programmas “Mazie aizdevumi lauku teritorijās”
ietvaros investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem kopumā līdz pat
100 tūkstošiem eiro var saņemt gan jauni, gan jau pieredzējušāki
uzņēmēji, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 70 tūkstošus eiro
un kuri darbojas lauku teritorijās visā valstī izņemot lielākajās
pilsētās (Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Jūrmalā, Valmierā,
Rēzeknē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Tukumā, Salaspilī un Cēsīs). Šīs
programmas aizdevumi būs īpaši piemēroti mazām vai jaunām
saimniecībām, mājražotājiem, jaunajiem lauksaimniekiem,
bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kā arī dažādu pakalpojumu
sniedzējiem lauku apvidos. Programmas iespējas var izmantot arī
zivsaimniecības nozares uzņēmumi neatkarīgi no apgrozījuma un
atrašanās vietas.
Pieejamais finansējums un tā nosacījumi ir šādi:
Aizdevums investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem kopumā
līdz pat 100 tūkstošiem eiro, t.sk. apgrozāmo līdzekļu aizdevuma
maksimālā summa ir līdz 35 tūkstošiem eiro;
Aizdevuma termiņš līdz 10 gadiem, ar būvniecību un nekustamo
īpašumu saistītiem projektiem – līdz 15 gadiem. Apgrozāmajiem
līdzekļiem termiņš līdz 3 gadiem;
Aizdevums līdz 7 tūkstošiem eiro pieejams bez aizņēmēja
līdzfinansējuma, virs šīs summas – ar 10% līdzfinansējumu;
Atvieglotas nodrošinājuma prasības: aizdevums līdz 25
tūkstošiem eiro iespējams arī bez papildu nodrošinājuma, bet ar
personīgo galvojumu, ja netiek iegādāts nekustamais īpašums vai
cits reģistrējams īpašums;
Procentu likme ir no 4 līdz 8%.
Inese Zīle, ALTUM valdes locekle:
“Jau šobrīd ALTUM piedāvāto valsts atbalsta programmu
klāsts uzņēmējiem ir plašs. Vienlaikus sekojam tam, kādas ir
tautsaimniecības tendences un kādas ir uzņēmēju vajadzības, un
attīstām arī jaunus produktus. Mūsu jaunā programma
visnoderīgākā būs tiem lauku reģionu uzņēmējiem, kas ir darbības
uzsākšanas stadijā vai kuriem ir neliels apgrozījums.
Nepietiekamas kredītvēstures, darbības nozares un darbības risku
specifikas, finanšu plūsmas un nodrošinājuma trūkuma dēļ
komercbanku finansējums viņiem nereti ir ierobežots. Aicinu
uzņēmējus izmantot šīs jaunās programmas priekšrocības, lai
esošo biznesu paceltu jaunā kvalitātē, vai jaunu ideju pārvērst
realitātē!”
Turpmāk gan šai, gan citām ALTUM īstenotajām programmām
klienti pieteikumus un tiem nepieciešamos dokumentus var
iesniegt tikai elektroniski. Plašāka informācija par ALTUM jauno
programmu “Mazie aizdevumi lauku teritorijās” ir pieejama
www.altum.lv.

24. oktobrī Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā (Domes ielā 3, Līvāni) tiek rīkots BEZMAKSAS seminārs uzņēmējiem „Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma jaunās normas un darba attiecību pareiza noformēšana, darba samaksas aprēķins”.
Semināra darba kārtība:
10.00 – 12.00 1.daļa Uzņēmuma izdevumu uzskaite pēc jaunā UIN likuma normām
1.1. ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi – UIN likuma 8.pants (“sliktie” debitoru parādi,
darījumi ar saistītām personām, nesaistītie izdevumi, soda naudas u.c.);
1.2. jaunās normas uzņēmuma pamatlīdzekļu (PL) uzskaitē:
1.2.1. ar saimniecisko darbību saistītie PL, to nolietojums;
1.2.2. ar saimniecisko darbību nesaistītie PL, to nolietojums.
12.00 – 12.20 Kafijas pauze
12.20 – 15.00– semināra turpinājums
1.3. darbinieku saliedēšanas un motivēšanas pasākumu izdevumi, to uzskaites prasības;
1.4. reprezentācijas izdevumi - uzskaite pēc UIN un PVN likuma normām;
1.5. ziedojumi, iespējas izmantot nodokļu atlaides ziedojumiem;
1.6. Citas atlaides un to pielietojuma iespējas.
15.00 – 15.30 Kafijas pauze
15.30 – 17.00 2.daļa Darba attiecības un nodokļi no darba samaksas
2.1. darba līgumos iekļaujamā informācija, neiekļaujamā informācija, pieļautās kļūdas – piemēri,
skaidrojumi;
2.2. darba samaksa, tās noteikšana un aprēķināšana - darba samaksas aprēķins, nodokļu aprēķins, ņemot vērā jaunās likumdošanas normas, skaidrojumi, piemēri;
2.3. attaisnotie izdevumi – aktualitātes;
2.4. atvieglojumi – aktualitātes;
2.5. prognozētais neapliekamais minimums - jaunās likumdošanas normas, to ietekme uz nodokļu aprēķinu, iespējamās sekas;
2.6. diferencētais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis- ko tas nozīmē;
2.7. sociālās iemaksas - aktuālās normas nodokļa aprēķinam.;
2.8. dažādi līgumi ar fiziskām personām un nodokļu piemērošana:
2.8.1. autoratlīdzības līgumi;
2.8.2. uzņēmuma līgumi;
2.8.3. pakalpojuma līgumi.
Diskusijas, jautājumi, atbildes...
Semināru vadīs – Inga Pumpure ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas goda biedrs – eksperts,
pieredzējusi finanšu konsultante grāmatvedības un nodokļu jomā.
Pieteikšanās semināram zvanot pa tālr. 29324115.
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Afiša
Līvānu novada KC
27. septembrī 18.00 aktiera Andra Buļa
monoizrāde „Facebook. Live“. Ieeja: € 5,00.
30. septembrī 14.00 Baltkrievu dziesmu festivāls. Ieeja: € 1,50.
7. oktobrī 14.00 Līvānu novada pensionāru
biedrības rīkots senioru atpūtas pasākums “Virši
zied”. Pieteikšanās pa tālr. 29448439. Bezmaksas.
19. oktobrī 19.00 Koncertprogramma “Dzimtai
zemei”. Uzstāsies Guntis Skrastiņš, Artis
Robežnieks, Andris Skuja, Žoržs Siksna un Dainis
Porgants, kā arī izcilais saksofona virtuozs Raivo
Stašans. Ieeja: € 5,00; € 6,00; €8,00.
27. oktobrī 18.00 Komēdija divos cēlienos
“Precēta vīrieša mīlas dēkas” (Sanktpēterburgas
teātris). Ieeja: € 15,00; € 13,00; € 12,00.
29. novembrī 19.00 koncertstāsts Latvijai
„PŪT, VĒJIŅI”. Biļetes iepriekšpārdošanā jau šobrīd nopērkamas „Biļešu Paradīze” kasēs un internetā.
Jersikas TN
20.oktobrī 22.00 Rudens Balle. Ieeja: € 4,00.
Rožupes KN
10. oktobrī 11.00 Kļavu lapu cepuru veidošanas darbnīca kopā ar Rožupes pensionāru apvienību. Bezmaksas.
14. novembrī 11.00 Patriotisko rotu veidošanas darbnīca kopā ar Rožupes pensionāru apvienību. Dalības maksa: € 2,00.
17. novembrī 16.00 LR Proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts.
2. decembrī 17.00 Adventes koncerts un lielās
Ziemassvētku egles iedegšana.
12. decembrī 11.00 radošā darbnīca “Katram
sava eglīte” kopā ar Rožupes pensionāru apvienību. Bezmaksas.
21. decembrī 14.00 Ziemassvētku pasākums
bērniem.
29. decembrī 22.00 Vecgada groziņballe kopā
ar grupu Miggla. Ieeja: € 5,00.
Sutru KN
22. septembrī 12.00 pensionāru pasākums
“Starp rudens krāsotām lapām…” Par labu garastāvokli un mūziku rūpēsies Pēteris Draņevičs.
Bezmaksas.
17. novembrī 20.00 LR Proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts. Bezmaksas. 22.00 svētku
balle. Ieeja: € 5,00.
9. decembrī 16.00 Znotiņu baznīcā Adventes
koncerts.
21. decembrī 11.00 Ziemassvētku pasākums
bērniem.
25. decembrī 20.00 Ziemassvētku koncerts.
Bezmaksas. Pēc koncerta svētku balle. Ieeja: €
5,00, pēc 23.00 € 6,00.
Turku SN
29. septembrī 15.00 Sarīkojums no cikla
„Myužs pi dzīsmeitis sīts“ un Miķeļdienas svētki.
Bezmaksas.
Citi pasākumi
21. septembrī 10.00 Līvānu 1.vsk., Līvānu
2.vsk., Rudzātu vsk., Rudzātu intsk., Rožupes psk.,
Jaunsilavas psk., Jersikas psk., bērnudārzā
“Rūķīši” notiks Olimpiskā diena 2018.
21. septembrī 16.00 Rudzātu vidusskolā
notiks 19. pašvaldības darbinieku sporta svētki
“Olimpiskā diena”.
No 21. septembra līdz 5. oktobrim J.
Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
izstāžu namā, Rīgas ielā 12, Līvānos, tekstilmākslinieces Ivetas Vecenānes izstāde “Dīva duga (latgaliski – varavīksne)”. 21. septembrī no 12.00 līdz
17.00 Līvānu MMS mākslas nodaļas ēkā Rīgas ielā
2g, Līvānos, notiks radošās darbnīcas Ivetas
Vecenānes vadībā. Tiks radīts dekors, kura tapšanas procesu būs iespēja vērot visiem interesentiem. 21. septembrī 17.30 izstādes atklāšana izstāžu namā. Izstāžu nama darba laiks: O., T., C., P no
13.00 līdz 17.00.

22. septembrī 10.00 pie JIC “Kvartāls”,
Lāčplēša ielā 28, Līvānos, notiks “Spēka diena
2018”.
Līdz 22. septembrim Mūsdienu mākslas galerijā apskatāma tēlnieka Ivara Drulles izstāde
“Brīvība”.
No 23. līdz 30. septembrim Līvānu novadā
notiks Eiropas sporta nedēļa.
25. septembrī 16.00 Grīvas aktīvās atpūtas
parkā Līvānos notiks Līvānu novada atklātais
rudens Grīvas krosa čempionāts.
26.septembrī no 9.00 līdz 15.00 Latvijas
Sarkanā Krusta Līvānu nodaļas telpās
(Rūpniecības ielā 1a) tiks izsniegtas ES PĀRTIKAS PAKAS. Līdzi jāņem Sociālā dienesta izziņa.
26. septembrī 18.00 pie Līvānu novada
Kultūras centra notiks “Līvānu kauss” orientēšanās sportā Gunāra Jāņa Mīkuļa piemiņai.
28. septembrī 10.00 pie Rožupes pamatskolas
notiks 8. Līvānu novada Rožupes pamatskolas
kausa izcīņas sacensības militarizētās šķēršļu joslas pārvarēšanā.
Līdz 29. septembrim Līvānu novada
Centrālās bibliotēkas Straumes zālē apskatāma
Vivitas Kokinas fotoizstāde “Vienoti gredzenā”.
Līdz 29. septembrim Rožupes bibliotēkā
Latvijas simtgadei veltītā izstāžu cikla “Mūsu
pagasta talanti” ietvaros apskatāma RDIKSD kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” tautas
lietišķās mākslas studijas “Valdziņš” un tās vadītājas Sandras Lismanes rokdarbu izstāde. Izstāde
apskatāma bibliotēkas darba laikā.
30. septembrī 16.00 Līvānu peldbaseina “Upe”
svinīgā atklāšana. Pēc atklāšanas līdz 19.00 interesentiem būs iespēja apskatīt baseina telpas.
Līdz 4. oktobrim Latgales mākslas un amatniecības centra izstāžu zālē Ilzes Griezānes gleznu
izstāde “Logs ar Daugavu”. Izstādē iekļautas gleznas, kas radušās apmēram divus gadus ilgā laika
posmā. Taču vislabāk par to tapšanu spēj izstāstīt
pati māksliniece. Ilze Griezāne: „Iemūžinot skaistākos mirkļus fotogrāfijās, radās doma to darīt arī
gleznās. Vai arī otrādi, radās doma iemūžināt
Daugavu gleznās, līdz ar to sāku intensīvi piefiksēt
skaistākos mirkļus fotografējot. Tagad to daru
gandrīz katru dienu. Gleznoju no viena skatu punkta to ainavu, ko redzu pa logu. Mainās tikai
apgaismojums, laiks un gadalaiki. Katrai dienai
parādās kāds mirklis, kuru gribas apstādināt... “
No 6.oktobra līdz 3. novembrim Latgales
mākslas un amatniecības centrā Nataļjas
Marinohas gleznu izstāde “Gaismas pieskāriens”.
Pati māksliniece savu izstādi raksturo šādi: “Tā ir
manu sajūtu un mākslas darbu izstāde.
Iedvesmojoties no dabas, es cenšos veidot darbus
par kaut ko savu. Gaismas pieskārieni visu atdzīvina – gan krāsu, gan dvēseli.”
9. oktobrī no 11.00 līdz 13.00 pie veikala
MAXIMA XX, Līvānos notiks Līvānu novada
Mazpulku rudens tirgus. Mazpulcēni un citi jaunie
dārzkopji tirgosies ar dārza veltēm, tējām, rokdarbiem, pašceptiem saldumiem, medu, olām u.c.
20. oktobrī no plkst. 9.30 līdz plkst. 13.00 pie
Līvānu slimnīcas, Zaļā iela 44, Līvāni, SIA
“Daugavpils reģionālā slimnīca” nodrošinās mobilā
mamogrāfa izmeklējumus. Tālrunis uzziņām:
26458044.
Basketbols
Sākas Latvijas basketbola līgas jaunā sezona.
Spēles Līvānos notiks Līvānu 1.vidusskolas sporta
zālē (Rīgas ielā 101, Līvānos).
6. oktobrī 14.00 LBL2 Līvānu stikls pret RSU.
12. oktobrī 20.00 LBL2 Līvānu stikls pret DSN.
19. oktobrī 20.00 LBL3 LBJSS/ Līvānu stikls
pret Carnikava.
26. oktobrī 20.00 LBK3 LBJSS/ Līvānu stikls
pret Pārdaugava.

Kā sazināties ar Līvānu novada
pašvaldības Kārtībnieku?
Ar Līvānu novada pašvaldības Kārtībnieku Oļegu Jekaraševu varat sazināties pa tālr.
65342257; 20499170; rakstot uz e-pastu: olegs.jekaresevs@livani.lv, klātienē Līvānu novada
domes 215.kabinetā.
Tomēr gadījumos, kad Jums ir nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība – ja notiek nopietns
sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziegums vai ceļu satiksmes negadījums, nekavējoties
zvaniet pa Valsts policijas palīdzības tālruni – 110.

Reìistrâcijas apliecîba Nr. 000701886
Izdevçjs – Lîvânu novada dome
Atbildîgâ par izdevumu – sabiedrisko attiecîbu un
ârçjo sakaru daïas vadîtâja Indra Upeniece, Tālr.
65307270, 217. kab. Tulkojums – Irçna Gendele

www.livani.lv
2018. gada augustā
Līvānu novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti
8 jaundzimušie
(5 meitenes un
3 zēni).

Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā 2018. gada
augustā gredzenus mija 9
pāri, 2 pāri Līvānu Svētā
Miķeļa Erceņģeļa Romas
katoļu draudzē un 1 pāris
Rudzātu Svētā Jēkaba
Romas katoļu draudzē.

SIA SENCIS – jau vairāk nekā 20 gadus mēbeļu ražotne
Līvānos, strādā Latvijā un sekmīgi ir iekarojusi Skandināvijas
tirgu ar kvalitatīvām mēbelēm.
Paplašinoties ražošanai, SIA SENCIS komandā tiek gaidīti
jauni darbinieki ar izaugsmes iespējām:
Mēbeļu izgatavotāji – galdnieki, līmētāji, tapsētāji, mēbeļu
izgatavotāju palīgstrādnieki. Apmācības notiks uz vietas
ražotnē!
Šuvējas. Iepriekšējā darba pieredze tiks ņemta par
priekšrocību.
Mēs gaidām aktīvus darbiniekus ar vēlmi mācīties, spēju
strādāt intensīvu un atbildīgu darbu ražošanas komandā.
Labām komunikācijas un sadarbības prasmēm.
Pievienojies SENCIS komandai!
Tev būs iespēja strādāt strauji augošā ražošanas
uzņēmumā ar augstu sociālo atbildību un stabilām
korporatīvām vērtībām.
Sūti savu CV: sencis@sencis.lv vai nāc personīgi Celtniecības ielā 18, Līvānos.
Sīkāka informācija pa tālruni: 20371917

Svecīšu vakari
Līvānu novada kapsētās
Līvānu pilsētā:
27. oktobrī 15.00 Līvānu pilsētas kapsētā; 17.00
Draudzes kapsētā.
Jersikas pagastā:
6. oktobrī 15.00 Iesalnieku kapsētā; 16.00 Upenieku kapsētā;
17.00 Škaparu kapsētā.
20. oktobrī 15.00 Madaliņas draudzes kapsētā; 16.00 Meža
kapsētā; 17.00 Jersikas pareizticīgo kapsētā.
Rožupes pagastā:
7. oktobrī 15.00 Skrūzmaņu kapsētā; 16.00 Mežancānu kapsētā; 17.00 Mālkalnu kapsētā; 18.00 Gercānu kapsētā.
13. oktobrī 14.00 Mucenieku kapsētā; 15.00 Vecticībnieku
kapsētā; 16.00 Muktupāvelu kapsētā; 17.00 Vilmeniešu kapsētā.
14. oktobrī 15.00 Zvirbuļovkas kapsētā; 16.00 Puduļu kapsētā; 17.00 Kivlenieku kapsētā.
Rudzātu pagastā:
27. oktobrī 14.00 Eleonorviles kapsētā; 15.00 Vidu kapsētā;
16.00 Rudzātu kapsētā.
28. oktobrī 13.00 Steķu vecticībnieku kapsētā; 13.45 Steķu
luterāņu kapsētā; 14.30 Steķu katoļu kapsētā.
Sutru pagastā:
20. oktobrī 13.00 Tiltovas kapsētā; 14.00 Šultu kapsētā;
15.00 Rauniešu kapsētā; 16.00 Sutru kapsētā; 17.00
Kauparnieku kapsētā.
Turku pagastā:
6.oktobrī 15.00 Saliešu kapsētā; 16.00 Gruguļu kapsētā;
17.00 Veceļu (krievu) kapsētā; 18.00 Veceļu (latviešu) kapsētā.
20.oktobrī 16.00 Gaiņu kapsētā; 17.00 Silavu kapsētā; 18.00
Veiguru kapsētā.
Sakopsim aizgājēju atdusas vietas un iedegsim svecītes, lai godinātu aizgājušo tuvinieku un draugu piemiņu.

Atvadas no tuviniekiem
Ausma Lasmane (dzimusi 1926.g., Jēkabpils), Antonija
Magdaļenoka (dzimusi 1935.g., Līvāni), Laimonis Avotiņš (dzimis 1960.g., Leimaņu pagasts), Pāvels Žuks (dzimis 1980.g.,
Līvāni), Andrejs Cišs (dzimis 1943.g., Līvāni), Roberts Stikāns
(dzimis 1929.g., Rožupes pagasts), Fatinija Polikarpova (dzimusi 1945.g., Turku pagasts), Ēriks Smilškalns (dzimis 1963.g.,
Vīpes pagasts), Monika Gavare (dzimusi 1934.g., Rudzātu
pagasts), Jānis Vitkovskis (dzimis 1945.g., Līvāni), Apolinarija
Bogdanova (dzimusi 1934.g., Rudzātu pagasts).
Atkal, zeme, tava velēna tiek klāta,
Atkal viena dzīve līdz galam izdzīvota.
Izsakām līdzjūtību Zinaīdai Vitkovskai,
vīru kapu kalniņā pavadot.
Deju kopa „Rūžeņas“
«LÎVÂNU NOVADA VÇSTIS» iznāks 2018. gada 25. oktobrī.
Laikraksts tiek izplatîts visiem no va da iedzîvotâjiem
ar AS «Latvijas pasts» un sçtnieku starpniecîbu.
Ja ne sa òe mat to savâ pasta kastîtç,
zvaniet 65307270. Publikāciju iesniegšana līdz katra mēneša 5. datumam.

Kompjûtermaketçðana SIA «Latgales druka»
Tirâþa – 6010 eksemplâri
Iespiests SIA «Latgales druka»
Izmantotas I. Upenieces, J. Magdaïenoka,
J. Vaivoda un autoru foto
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